
Föreläsning den  
20 januari - Medieträning 
Radio- och tv-journalisten Peter Gyllan-
der, idag kommunikationskonsult, är vår 
föreläsare onsdagen den 20 januari, kl 
18.30 på Åmåls Stadshotell, när ämnet är 
”Medieträning med tv-kamera och sociala 
medier”!
Under en knapp timme redovisas de kon-
kreta tipsen och råden som skapar trygg-
het och säkerhet inför tv- eller radiointer-
vjun. Peter tar också upp sociala medier, 
kopplingen mellan sociala medier och 
traditionella medier. Inbjudan med kväl-
lens innehåll kommer i ett separat utskick 
efter helgerna. Notera datum redan nu!

Näringslivsfrukost den 29 
januari – Stödmöjligheter 
till energieffektivisering
Till årets första näringslivsfrukost har vi 
bjudit in klimat- och energirådgivarna i 
Dalsland, Roger Fredriksson och Jonny 
Leandersson. Roger och Jonny informerar 
om vilka stödmöjligheter som finns för 
företag avseende energikartläggning, ener-
gieffektiva investeringar, konsultcheckar, 
klimatinvesteringar m m. Ekonomiskt stöd 
mellan 50-70% kan ges beroende på vilka 
åtgärder man avser att göra. Roger och 
Jonny är också behjälpliga i processen att 
hitta lämpliga utvecklings- och stödmöj-
ligheter för just ditt företag. Vi startar kl 
07.27 och inleder med frukost på Åmåls 
Stadshotell. Välkommen med din anmälan 
till Marianne.

Young Innovation HUB – 
Fryshuset till Åmål!
Åmåls kommuns verksamhet Makerspace 
Åmål har som första kommun utanför 
Stockholm ingått avtal med Fryshusets or-
ganisation Young Innovation HUB. Äntligen 
får vi berätta, detta har vi verkligen längtat 
efter. En satsning på unga som är långsik-
tig, hållbar och unik, säger Frida Stålhand-

ske, 
verk-
samhetsledare för 
Makerspacer Åmål och Porya 
Khorshid, enhetschef. Nyckel till 
denna verksamhet är att den alltid 
ska vara ungdomsdriven. Då försäk-
rar man verksamhetens legitimitet 
och att verksamheten ständigt är upp-
daterad med ungas idéer och behov. 
Med detta avtal får Makerspace Åmål 
en tung medspelare i ryggen, fantastiska 
möjligheter samt en bekräftelse på att 
verksamheten är helt rätt ute. 

Inbjudan att lämna förslag 
till studenters examens- 
och projektarbeten
Högskolan Väst har i vår ca 150 studenter 
som skriver examensarbete inom olika 
program och ämnen. Högskolan ser gärna 
att näringslivet går in som uppdragsgivare 
och lämnar förslag till problemområden 
eller teman för examensarbete. Som 
uppdragsgivare krävs ofta en liten ar-
betsinsats och då i form av att diskutera 
uppdraget och besvara frågor. Studenterna 
har tillgång till kvalificerad handledning på 
högskolan. Kontakta Ellinor Torsein, 073-
0968714, ellinor.torsein@hv.se senast den 
15 januari.

Styrelseutbildning för dig 
som vill bli certifierad 
styrelseledamot
Intresset för styrelsearbete och bolagsstyr-
ning har ökat och ägare och andra intres-
senter har upptäckt att bra bolagsstyrning 
bidrar aktivt till företagets framgång. Det 
gäller alla typer av företag, oavsett bransch 
och storlek. Styrelseakademien Fyrbodal 

inbjuder till en styrelseutbildning som ge-
nomförs under två dagar, den 2 och 9 mars 
i Trollhättan. Mer information hittar du på 
www.styrelseakademien.se/safyrbodal. 

Investeringsstöd avsett 
för små företag på lands-
bygden
Stöd kan ges till investeringar i företag som 
tar till vara landsbygdens resurser eller 
ger service till landsbygden samt skapar 
arbetstillfällen. Det kan vara anläggningar, 
utrustning och maskiner till företag inom 
turism, upplevelser, omsorg samt råvaru-
förädling som inte är livsmedel. Stöd ges 
till 40% av stödberättigade kostnader upp 
till 600 000 kronor.
Prioriterade områden är investeringar som 
utvecklar upplevelsenäring, landsbygdstu-
rism och insatser som främjar samverkan, 
kopplingen stad och land och som utveck-
lar nya produkter och processer i gröna 
näringar. Mer information finns på www.
lansstyrelsen.se/vastragotaland eller kon-
takta Stefan Gustafsson, 010-2245353.  
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